Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
a) Základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o
vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě
Název školy:
Základní škola Mělník – Pšovka, příspěvková organizace
Sídlo:
Blahoslavova čp. 2461, 276 01 Mělník
Právní subjekt od 1. 9. 1993
Zařazení do sítě: 6. 3. 1996
IČ: 47011351
Identifikátor: Z 600 047 393
Charakteristika školy:
ZŠ Blahoslavova čp. 2461 – 5 kmenových tříd s ročníky 5. – 9.
ZŠ Panešova čp. 1033 (odloučené pracoviště) - 4 kmenové třídy
s ročníky 1. – 4. a ŠD, která má 3 oddělení.
Podmínky pro vyučování:
Počet učeben celkem: 16
Z toho odborných: 7 – pracovna VV, vaření, FY-CH, 2x počítačová učebna,
2x jazyková učebna
Tělocvična v ZŠ Panešova: rozměry nevyhovující
Školní hřiště: celková užitková plocha 2 300 m2 (víceúčelové hřiště škola od zřizovatele
nepřevzala kvůli technickým nedostatkům, které již měly být odstraněny, zatím k nápravě
nedošlo)
U budovy v Panešově ulici je využívána zahrada a volejbalové hřiště s umělým povrchem.
Školní knihovna
Skleník pro výuku PČ
Kabinety: fyziky + chemie, pro I. st., VV, PČ
Školní jídelna v areálu budovy v Panešově ulici není součástí právního subjektu.
Zřizovatel:
Město Mělník, náměstí Míru 1, IČ: 00237051
Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Martin Kružica
(konkurz 16. 5. 2018, jmenován od 1. 8. 2018, ve funkci ŘŠ od 1. 7. 2000)
Zástupce ředitele školy: Mgr. Petra Havlová (jmenována od 1. 8. 2019)
Mgr. Jindra Říhová (jmenována od 1. 1. 2020,
na dobu MD Mgr. Havlové)
Výchovná poradkyně: Mgr. Jindra Černá
Koordinátorka tvorby ŠVP: Mgr. Zdeňka Karlovcová
Učitelka pověřená primární prevencí: Mgr. Kateřina Judová
Učitelka pověřená vedením samostatného pracoviště: Mgr. Blanka Cocherová
Vedoucí vychovatelka ŠD: Iveta Vlková

Adresa pro dálkový přístup:
e-mail:
zspsovka@seznam.cz
datová schránka:
sdp6bu
Školská rada:
funkční období školské rady - od roku 2018 do 3/2021
Mgr. Milan Schweigstill - zástupce zřizovatele
Jarmila Čmejlová - zástupce zřizovatele
Ludmila Adamcová - zástupce rodičů
Hanna Havdanová - zástupce rodičů
Mgr. Jindra Říhová - zástupce učitelů
Mgr. Jindra Černá - zástupce učitelů
Školská rada se schází dle potřeb.

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník
2. Panešova 1033, 276 01 Mělník
Druh/typ: 211 (ZŠ)
Druh pro PAM: 21 (Základní školy)
Kapacita: 270, Cílová kapacita: 270
2. Školní družina, Panešova 1033
Druh/typ: 841 (Školní družina, školní klub)
Druh pro PAM: 21 (Školní družiny a kluby)
Kapacita: 90, Cílová kapacita: 90
Organizace výuky ve školním roce 2020/2021 probíhala podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání ŠVP ZŠ Mělník-Pšovka, č. j.: 33/2007,
poslední aktualizace k 9. 1. 2020, (kdy se změnila časová dotace v předmětech německý jazyk a zeměpis
pro dva za sebou následující ročníky, osmý a devátý. Platnost dodatku je omezena do konce školního roku
2020/2021. Změnou vzdělávacího plánu škola reagovala na připomínky a doporučení ČŠI ohledně výuky cizího
jazyka)

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Počet pracovníků celkem: 29 (+ 1 MD)
Počet pedagogických pracovníků: 24 + (1 MD) (stav k 30. 6. 2021)
+ 1x školní asistent (Šablony III) – zařazení: sociální pracovník
Třída:
I.
II.
III.
IV.

TU – vyučující:
Jirmusová Petra Mgr.
Cocherová Blanka Mgr.
Jindráčková Marie Mgr.
Suková Andrea Mgr.

Aprobace:

Úvazek:

NŠ
NŠ
NŠ
ČJ-D

1,00
1,00
1,00
1,00

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Říhová Jindra Mgr.
Váňa Tomáš Bc.
Černá Jindra Mgr.
Kostelecký Vítězslav Mgr.
Filippová Václava ing.

VV-OV
TV
ČJ-NJ
M-F
Ch

1,00
1,00
0,63
1,00
0,75

Ostatní vyučující:
Kružica Martin Mgr.
Havlová Petra Mgr.
Ležalová Pavla Mgr.
Karlovcová Zdenka Mgr.
Večerka Pavel
Hlinecká Petra Mgr.
Krauskopfová Bára Bc.

Rj-D
TV
ČJ-SV
ČJ-D
mat.
ČJ-AJ
student UJEP

1,00
1,00 do 31.12.2020
1,00
0,64
0,82
0,87
1,00

Asistentka dítěte:
Krejčířová Zuzana
Nejedlá Václava
Otradovcová Petra
Šnýdlová Pavlína
Krauskopfová Bára
Švarcbachová Hana /zástup/

asist.
asist.
asist.
Bc.
student UJEP
mat.

0,50
0,50
0,75
0,50
0,75
0,50

Školní asistent (projekt Šablony II):
Vojáček Ondřej

mat.

0,95

Školní družina:
Vlková Iveta
Píbilová Anna Bc.
Švarcbachová Hana

ŠD
ŠD
mat.

0,75
0,75
0,75

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 82,20%
Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 6 /přepočtených 4,10/
Jméno:
Chrudimská Zuzana Mgr.
Staněk Zdeněk
Petráňová Emílie
Tichá Markéta
Zemanová Lenka Mgr.
Staněk Jan

F-ní zařazení:
admin. pracovnice
školník
uklízečka
uklízečka
admin. pracovnice
školník

Úvazek:
1,00
1,00
1,00
1,00
0,10
0,10

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
Do 1. třídy bylo zapsáno 23 žáků.
Do 6. třídy bylo zapsáno 23 žáků.
Do ŠD pro rok 2020/2021 bylo zapsáno 90 žáků.

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy
a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek
Ročník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem:

Počet žáků:
20
23
30
28
29
30
29
30
30
249

Pros. s vyzn.: Prospělo:
20
0
22
1
25
5
19
9
19
10
16
14
9
20
15
15
10
20
155
94

Neprospělo:

Prospělo s vyznamenáním: 184 žáků = 62,25 %
Prospělo:
69 žáků = 37,75 %
Neprospělo:
0 žáků = 0,00 %
Výchovná opatření:
2. st. z chování:
3. st. z chování:
Celkem:

0 žák
2 žáků
2 žáci = 0,8 %

Pochvala TU: 24 žáků = 9,60 %
Pochvala ŘŠ: 12 žáků = 4,80 %
Celkový počet zameškaných hodin:
z toho omluvených:
z toho neomluvených:

8 389 (průměr na žáka 73,20)
8 210 (průměr na žáka 72,50)
179 (průměr na žáka 0,56)

Umístění absolventů 9. třídy (30 žáků)
Střední školy:
přijato 21 žáků
Učiliště a odborná učiliště
přijato 9 žáků
Neumístěno
0 žáků

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Umístění ostatních (odcházejících z nižších ročníků):
Učiliště a odborná učiliště:
0 žáků
Střední školy:
0 žáků
Osmileté gymnázium:
přijat jeden žák z 5. ročníku
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Spolupráce VP s rodiči
Informační schůzky - každé poslední úterý v měsíci od 15.30 do16.30
- konzultaci pro volbu povolání žáka využilo 20 rodičů
- jednáno: s rodiči problémových žáků
- 46x
s Policií ČR
- 4x
s lékařem
- 0x
se soc. odborem
- pravidelně 1x týdně

Další činnost VP
K 30. 6. 2020 mělo vyšetření z PPP 38 dětí, z toho bylo ve školním roce 2020/21 nově
vyšetřeno 18 dětí.
Škola pokračovala v dlouhodobé spolupráci s o.s. Semiramis – sekce primární prevence
sociálně patologických jevů. Činnost se týkala 4. - 9. ročníku. Proběhla pracovní schůzka ŘŠ
a ředitele organizace. Byla zhodnocena dosavadní mnoholetá spolupráce, upřesněna další
spolupráce (konkrétní školení, navýšení kvality práce ve třídách, dokončení studia PP).
Spolupráce bude pokračovat v dalším školním roce.
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školní rok 2020/2021
V rámci DVPP proběhla tato školení:
Všichni učitelé
- Vedení rozhovoru s náročným rodičem
Mgr. Jindra Černá
- interaktivní výuka němčiny - webinář
- legislativní drama ve společném vzdělávání v roce 2021
Mgr. Marie Jindráčková
- rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. stupni ZŠ - webinář
- netradiční formy rozvoje matematického a logického nadání
Mgr. Petra Jirmusová
- rozvíjíme čtenářskou a matem gramotnost na 1. stupni ZŠ - webinář
- AMOS soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník

Mgr. Jindra Říhová
- letní škola na pražské katedře VV
- software Bakaláři (Suplování, Třídní kniha a Plán akcí)
Mgr. Andrea Suková
- rozvíjíme čtenářskou a matematická gramotnost na 1. stupni ZŠ webinář
Všechna školení měla akreditaci MŠMT ČR
Studium při zaměstnání
Mgr. Kateřina Judová – o.s. SEMIRAMIS – metodik primární prevence
Mgr. Tomáš Váňa - PF UJEP – TV a sport (magisterské studium) + DPPS
Hana Švarcbachová – VOŠ Most – vychovatelství ŠD
Mgr. Pavla Ležalová – PF UJEP – ČJ a SV (magisterské studium)
Na nutnost doplnit si kvalifikační studium v souladu se zákonem o pedagogických
pracovnících byli opětovně upozorněni následující učitelé:
p. uč. Večerka – nebylo vypsáno přijímací řízení na jeho předměty, nepodařilo se
zajistit kvalifikovaného učitele.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
viz dodatek č. 1
Během prezenční výuky:
- zasedání školního žákovského parlamentu
- sběr papíru a PET víček
- pravidelná činnost školní knihovny
- program dlouhodobé prevence
- pravidelné zprávy o činnosti školy v měsíčníku Mělnická radnice
Projekty Adopce na dálku, Zooadopce, Život dětem jsou součástí dlouhodobých aktivit, škola
se do nich průběžně zapojuje již řadu let - viz webové stránky školy.
Žákovský parlament pracoval pouze první dva měsíce, než došlo k přechodu na distanční
výuku. Do těchto aktivit se zapojilo cca 70 % žáků.
Partnerství na Slovensku v Žilině pokračuje. Slovenská škola rozvíjí spolupráci s naší
partnerskou školou v Chorzowie. Plánované a již jednou odložené setkání škol, které se mělo
konat u nás na Mělníku, se z důvodu uzavření škol opět o rok přesunulo do obdobného
termínu. Přesunuta byla také společná terénní praktika ve Lhotce u Mělníka.
Koncem září 2021, bude-li příznivá epidemiologická situace, proběhne společné setkání
ředitelů škol s cílem naplánovat další společné akce. S ohledem na roční plány prací
jednotlivých škol se osvědčilo plánování akcí ve větším předstihu.
V důsledku pandemie byl pozastaven projekt se školou v Lučenci, která přijala účast ve
výtvarném projektu „Vánoční Betlém“. Cílem škol je prezentovat se v partnerských městech.

Shrnutí:
V důsledku pandemických opatření a uzavření hranic se mezinárodní spolupráce omezila na
dvě výtvarné soutěže.
Ve školním roce 2020/2021 měl proběhnout na naší škole již 5. ročník projektu EDISON, který
pořádá studentská organizace AISEC. Projekt, který podporuje multikulturní cítění žáků
a praktické užití vědomostí z výuky AJ, zaznamenal úspěch u dětí i rodičů. I tato aktivita však
byla zrušena kvůli pandemii. Škola bude v projektu pokračovat ve školním roce 2021/2022.
I v tomto školním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší třídu a žáka 1. a 2. stupně. Letos
proběhl již 20. ročník. Hodnocení bylo komplexní (aktivita ve škole, reprezentace školy v
nejrůznějších akcích, chování ve škole a mimo školu, vztah ke spolužákům, učitelům a okolí).
Žáci navrhli své kandidáty, hodnocení se účastnili zástupci tříd, učitelé a další zaměstnanci
školy. Ceny byly zajištěny ve spolupráci se sponzory – příspěvky na školní výlet pro vybrané
třídy, nákup školních pomůcek pro vítězné žáky.
Jedenáctým rokem pokračuje činnost školního časopisu, který vycházel v počtu cca 60 kusů.
Prodejem žákovský parlament financuje „Zooadopci“, částečně „Adopci na dálku“. Časopis
vycházel po celý rok, děti přispívaly online zasílanými články, Mgr. Hlinecká a ing. Filippová
časopis kompletovaly.
Škola se účastní sedmnáctým rokem projektu „Zooadopce“ v ZOO Praha.
Letos se po mnoha letech nekonaly dny otevřených dveří pro MŠ Pod Vrchem a MŠ
v Mlazicích. Důvodem byla i zde pandemická opatření.
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla ve škole žádná kontrolní činnost ČŠI.
Inspekční zpráva ze školního roku 2018/19 je k dispozici v tištěné podobě v hale školy nebo
v elektronické podobě na webových stránkách školy nebo ČŠI (obdobně je dostupný i ŠVP
školy a poslední výroční zpráva).
Hlavní úkoly pro vedení školy vyplývající ze závěrů poslední inspekce byly splněny
a nedostatky obratem odstraněny (především administrativní chyby). Zbývá se zaměřit na:
a) intenzivnější hledání kvalifikovaných pracovníků na pozice, kde pracují nekvalifikovaní
zaměstnanci
b) věnovat větší pozornost hodnocení a práci s chybou ve výuce
c) větší důraz na upevnění kázně ve vyučování
j) základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy za účetní rok 2020 viz přílohy č. 2a a 2b.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2020/2021 se škola neúčastnila žádného rozvojového programu.
Mezinárodní spolupráce je popsána v jiných částech výroční zprávy.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola se neúčastní žádného projektu v rámci celoživotního vzdělávání.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2020/2021 (od 1. 2. 2021) škola zahájila realizaci grantu „Šablony v ZŠ
Pšovka III“, který je spolufinancovaný EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a MŠMT. Celkový objem finančních prostředků grantu činí 568 720 Kč a bude čerpán po dobu
24 měsíců. Projekt se zaměřuje na podporu vzdělávání žáků se slabším prospěchem,
ohrožených neúspěchem při vzdělávání (školní asistent, doučování, projektový den).
Škola získala od města Mělník účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč na organizaci
11. ročníku Mělnické divize „Regionální florbalové ligy“. Do Mělnické divize se zapojilo
celkem 7 škol, které odehrály kvůli pandemii pouze 2 turnaje. Se souhlasem zřizovatele bude
nevyčerpaná část dotace přesunuta do školního roku 2021/2022.
Škola získala dotaci města Mělníka na Putovní výstavu partnerských škol ZŠ Mělník - Pšovka:
15 000 Kč
Škole byl poskytnut finanční dar ve výši 20 000 Kč určený na uspořádání školy v přírodě.
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2016/2017 bylo vedení školy seznámeno s rozhodnutím místní organizace
ČMOS ukončit činnost v ZŠ Mělník – Pšovka. Nikdo ze zaměstnanců nevyužívá možnost být
členem v jiné organizaci ČMOS. Dodatky kolektivní smlouvy zůstávají v platnosti
prostřednictvím OŘ školy, pracovního řádu zaměstnanců školy nebo jako samostatné
dokumenty, které byly v minulosti vyjmuty z obecně platné legislativy.

Č. j.:

Mgr. Martin Kružica
ředitel školy

Dodatek č. 1 - Aktivity školy ve školním roce 2020/2021

Září
8.
17.
24.
25.

Třídní schůzky - 5. ročník
Ří.
Zahájení plaveckého výcviku - 2. + 3. ročník
Co., Jin.
Projektový den - Včelí farma AnnKas VII. třída Co., Jin., Nej., Krej.
Plavecký výcvik 2. + 3. ročník
Co., Jin., Nej., Krej.

Říjen
1.
2.
5.
8.

Plavecký výcvik 2. + 3. ročník
Co., Jin., Nej., Krej.
Vánoční focení 1. stupeň + sourozenci z II. stupně učitelé I. stupeň
Semiramis 6. a 7. ročník
Vá., Če.
Plavecký výcvik 2. + 3. ročník
Co., Jin., Nej., Krej.

Únor
22.

odevzdání prací do soutěže Voda - MěÚ Mělník

Ří

Březen
3.

vyhlášení velikonoční soutěže

Ří

Duben
10.

začátek online výstavy POCTA KRUHU
v Regionálním muzeu Mělník 10.4. - 9. 5. 2021

Ří

Květen

27.

SEMIRAMIS - 6. třída
Školení I-pady
Školení ,,Práce s problémovou rodinou"

Vá
1. stupeň + Aj (Le, Ju, Hl.)
Všichni

Červen
4.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.

Dětský den - 1. stupeň + 9. tř.
6. třída ŠVP
6. třída ŠVP
odeslání prací do soutěže Cesta do pravěku
6. třída ŠVP, focení tříd
6. třída ŠVP
RŠFL - Covid Cup
6. třída ŠVP
Exkurze Zoopark Olovnice - 3. tř
Instalace výstavy TAJEMSTVÍ LESA

Jir, Co, Jin, Su, Ří, Fi
Vá, Šn
Vá, Šn,
Ří
Vá, Šn
Vá, Šn,
Ko
Vá, Šn
Jin, Ne

16.
22.
23.
24.
25.
29.
30.

Radnice Mělník (16. - 30. 6.)
Závěrečná porada od 14:00
soutěž SOU Neratovice
Šn
Schůzka s rodiči budoucích prvňáků 15:30, 16:00
Třídní výlet Ostrá - 4. třída
porota pro výstavu Tajemství lesa
RŠFL
Ko
Třídní výlet 5. třída
Ří, Kr
Hry s DDM na koupališti - 1. - 3. tř.
Slavnostní ukončení školního roku

Ří
všichni
Kell, Vl
Su, Ot,
Ří
tř. učitelé, asistenti

Předmětové úspěchy žáků Základní školy Mělník - Pšovka

Anglický jazyk : Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo

kategorie I.A – 6. a 7. ročník ZŠ
Zobinová Olga - 3. místo
Suchopárková Karin - 5. místo

kategorie II.A – 8. a 9. ročník ZŠ
Krejča Vladimír - 1. místo

Dodatek č.2a – Základní údaje o hospodaření školy

Dodatek č.2b – Základní údaje o hospodaření školy

Dodatek č. 3 - Práce školy v období pandemie Covid-19

Školní rok 2020/21 byl výrazně poznamenán probíhající pandemií.

A) Komunikační kanály pro výuku a informování rodičů
Na základě zkušeností ze školního roku 2019/20, který byl také poznamenán
pandemií, se škola rozhodla zavést jednotný komunikační systém pro případnou
distanční výuku. Škola stihla během prázdnin 2020 zajistit licence Office 365. Účet
obdrželi všichni vyučující i žáci. Zavedení Office 365 se ukázalo dobrou volbou i pro
1. stupeň, včetně první třídy.
Škola aktualizovala a pomohla instalovat některým rodičům aplikaci Bakaláři pro
předávání informací.
Pro zpřehlednění situace byly z komunikace nařízením ředitele vyjmuty další
programy a aplikace používané v 2.pololetí školního roku 2019/20. (WhatsApp,
Skype, soukromé
e-maily… )
B) Hardwarové zajištění distanční výuky
Ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že školy přejdou minimálně do rotační výuky, škola
zakoupila sadu tabletů z příspěvku zřizovatele a následně se podařilo zajistit
sponzorský dar – zánovní notebooky od firmy MAERSK Czech Republic sro, celkem
9 kusů.
Dodávka tabletů objednaných ze státní dotace se v důsledku pandemie velmi
zpozdila a k jejich využití v době distanční výuky prakticky nedošlo.
C) Softwarové zajištění distanční výuky
Kromě výše zmíněných Office 365 a Bakalářů vyučující pro online výuku používali
materiály dostupné na internetu, interaktivní učebnice školy, zakoupené výukové
programy a online licence. Nejvíce se však využívaly materiály, které si vyučující
připravovali průběžně sami (přípravy na online hodiny, testy).
D) Průběh distanční výuky
Rozsah distanční (online) výuky se řídil platnou legislativou a doporučeními MŠMT.
Do distanční výuky se zapojili všichni žáci školy, pouze dva žáci (sourozenci) se
neúčastnili online výuky. Tito žáci si pravidelně 1x týdně chodili pro nové úkoly.
Důvodem neúčasti na online výuce byly technické problémy – absence internetového
připojení v domácnosti.

Vcelku dobré výsledky zapojení žáků do distanční výuky (viz výše) snižuje fakt, že
v některých případech byla účast ve výuce formální, v některých případech musela
škola opakovaně intervenovat u zákonných zástupců, v některých případech pak
škola přizvala ke spolupráci OSPOD. V případě jedné rodiny se efektivní nápravu
nepodařilo docílit, situace je stále v řešení OSPODu.
E) Další aktivity školy
I v době distanční výuky se podařilo realizovat některé rozšiřující aktivity – výtvarné
soutěže, olympiáda v AJ. Na přání rodičů probíhalo v některých ročnících online
doučování, především v AJ, v ČJ a M, dále pak příprava 9. ročníku na přijímací
zkoušky na střední školy.
F) Statistika prezenční a distanční výuky (počty dní)

třída
I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A

1. pololetí
prezenční
výuka
64
64
45
45
44
39
34
39
44

1. pololetí
distanční
výuka
27
27
46
46
46
51
56
51
46

2. pololetí
prezenční
výuka
67
67
42
42
42
37
37
37
37

2. pololetí
distanční
výuka
32
32
57
57
57
62
62
62
62

Celkem
prezenční

Celkem
distanční

131
131
87
87
86
76
71
76
81

59
59
103
103
103
113
118
113
108

